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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

0PATŘENÍ 0BECNÉ POVAHY

Magistrát města Karviné, Odbor sociální, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33d odst. 4

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o PvHN“), a místně příslušný správní orgán podle § 33d odst. 1 zákona o PvHN, v souladu s ust. §§

25, 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dá|ejen „správní řád“),

na základě žádosti statutárního města Karviná, IČ 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-

Fryštát, ze dne 10.04.2018 a ze dne 31.05.2018

vydává toto opatření obecné povahy:

vyh|aŠují se oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kterými jsou lokality v městské

části Karviná-Nové Město. Předmětné |oka|ityjsou vymezeny v příloze tohoto opatření obecné povahy.

Opatření obecné povah y se oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu.

Opatření obecné povah y nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 11.04.2018 obdržel Magistrát města Karviné na základě 75. schůze Rady Města Karviné konané

dne 26.02.2018, usnesení č. 4466 žádost o vydání opatření obecné povahy, kterým se oblasti v

městské části Karviná-Nové Město vyhlašují za oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích

jevů. Dne 04.06.2018 obdržel Magistrát města Karviné na základě 81. schůze Rady města Karviné

konané dne 28.05.2018, usnesení č. 4756, dop|nění výše uvedené žádosti statutárního města Karviné,

se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČ: 00297534, o vydání opatření obecné povahy, kterým se

oblasti v městské části Karviná-Nové Město zmenšují o domy čp. 1240 – 1243 na ul. Makarenkova

v Karviné-Nové Město a zároveň se dopIňují o další lokality se zvýšeným výskytem sociálně

nežádoucích jevů, které jsou blíže speciíikovány v příloze dop|nění žádosti, a to s odvoláním na § 33d

odst. 1 zákona o PvHN.
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Žádosti byly odůvodněny:

1) zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a nepříznivých vlivů, který je spatřován

zejména v:

- narušování veřejného pořádku (přestupkovém jednáni a páchání trestných činů),

2) zvýšeným výskytem nepříznivých vlivů působících na děti, kterýje spatřován zejměna v:

- zvýšeném počtu osob bez stálého zaměstnání, kdy jejich jediným příjmem jsou sociální

dávky,

- porušování sociálních norem a etických hodnot,

- nezdravém životním stylu,

- nevhodných vzorech chování, které vedou k poškozování zdravého vývoje dětí a mládeže.

Magistrát města Karviné, Odbor sociální, v řízení o vydání opatření obecné povahy (dále jen „OOP“)

přezkoumal soulad žádosti statutárního města Karviné se zákonem o PvHN. Za účelem prověření

zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů na daném území byla požádána o vyjádření Policie

České repub|iky, Městská policie Karviná (dá|e jen „MPK“), Technické služby Karviná, a.s., Úřad práce

ČR (dále jen „ÚP ČR“) a Mágistrát města Karviné - Odbor správní, oddělení přestupkové a oddělení

občanskosprávní, Odbor organizační, oddělení právní a kontrolní, Odbor sociální, základní školy a

mateřské školy na území statutárního města Karviné.

V rámci dostupných zdrojů správní orgán zjistil následující:

Jedním z důležitých aspektů majících vliv na vydání tohoto OOP je vysoká nezaměstnanost ávvysoký

podíl občánů závis|ých na dávkách pomoci v hmotné nouzi deklarován statistickými údaji ÚP ČR.

Dle Sdělení ÚP ČR ze dne 16.04.2018 míra nezaměstnanosti ve městě Karviná k 31.03.2018 činila

9,67 %, zatím co v Moravskoslezském kraji 5,4 % a ČR 3,5 %. Míra nezaměstnanosti ve statutárním

městě Karviná ted y výrazně převyšuje celostátní průměr. Tato skutečnost zásadně ovlivňuje i počet

vyp|acených dávek pomoci v hmotné nouzi.

Níže uvedené tábu|ky znázorňují počet vyp|ácených dávek ve vybraných obcích s rozšířenou

působností (dále jen „ORP“) ve vztahu k počtu obyvatel. Byly vybrány srovnatelné ORP z oko|i

Počet obyvatel ověřen z webového portálu Českého statistického úřadu

k 01.01.2017 https:/lwww.czsovcz/csu/czsolpocet-obyvate|-v-obcich-k-112017 a k 01.01.2018

https:/lwww.czso„cz/csu/czso/pocet-obyvate|-v-obcich-see2á5tx8j.

V návaznosti na počet obyvatel v uvedených městech je evidentní, že počet dávek ve statutárním

městě Karviná je nejvyšší.

Přispěvek na živobyti za rok Příspě vek na živobyti za

2016 rok 2017

Počet Počet Finanční Počet Počet Finanční

obyvatel vypíacených objem obyvatel vypíacených objem

ORP dávek vyplacených ORP dávek vypíacených

k01.01,2017 dávek k01.01,201B dávek

Karviná 65819 32 223 Kč 132 657 418 65010 31 090 Kč 112 378 453

Kč Kč

Havířov 88467 34 211 Kč 141 698 572 87576 32 048 Kč 119 382 765

Kč Kč

Opava 101408 14 707 Kč 57 358 646 101168 13 053 Kč 45 719 587

Kč Kč
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Doplatek na bydleni Doplatek na bydleni

za rok 2016 za rok 2017

Počet Počet Finanční Počet Počet Finanční

ob yvateI vyplacených objem ob yvateI vyplacených objem

ORP dávek vyplacených ORP dávek vypíacených

k01.01,2017 dávek k01.01,2018 dávek

Karviná 65819 23 906 Kč 83 996 100 65010 21 655 Kč 77 477 664

Kč Kč

Havířov 88467 26 372 Kč 99 448 942 87576 22 861 Kč 83 593 157

Kč Kč

Opava 101408 8 238 Kč 18 396 731 101168 5 195 Kč 17 799 934

Kč Kč

Dalším aspektem majícím vliv na vydání tohoto OOP je skutečnost, že dle ověřených statistik Policie

ČR Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje (dále jen „PČR KŘP MSK“) za rok 2016 a 2017 je

územní odbor Karviná v rámci Moravskoslezského kraje na 2. místě za územním odborem Ostrava, co

se týče zatíženosti území trestnou činností.

Níže uvedený graf znázorň uje Kriminalitu v jed notjivých územních odborech KŘP MSK

od 1. ledna do 20.dubna 2018.
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Ostrava Karviná Fr.-Místek N. Jičín Opava Bruntál

zdroj PČR KŘP MSK

Dle zprávy pod názvem „Vyhodnocéní bezpečnostní situace ve statutárním městě Karviná za rok 2017“

zpracované MPK v dubnu 2018 (dále jen „Zpráva“) bylo zjištěno, že četnost nápadu kriminálních deliktů

je vázána zejména počtem obyvatel a hustotou osídlení v městských lokalitách. Nejzávažnější riziko

představuje věková křivka pachatelů trestné činnosti, která klesá k hranici věku mladistvého. Nepříznivé

vlivy lze taktéž spatřovat v nadužívání alkoholu a návykových látek, včetně závislosti poměrně početné

skupiny obyvatel na sociálních dávkách.

Ačkoliv nepatrně poklesla trestná činnost na území statutárního města Karviné v roce 2017 ve srovnání

s rokem 2016, v porovnání s počtem obyvatel statutárního města Karviné za daná období, je evidentní,

že k poklesu nedošlo.
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rozdil \ 2015 \ 2017 \ 201s/2017
Celková trestná činnost

1
1 547 1 544 -3

Počet obyvatel v Karviné k 31. 12.
2

54 413 53 522 -891

Poměr trestných činů na 1 obyvateíe 2,84 % 2.88 %

1zdroj: „Zpráva“

?zdroj: https://wwW. czso, cz/csu/czso/databaze-demograiíckych-udaju-za-obce-cr

Dle Zprávy mezi nejčastěji vyskytující se druhy krimina|ity patří majetková trestná činnost. Z tohoto

druhu trestné činnosti převažují krádeže prosté, krádeže provedené formou vloupání. V meziročním

srovnání došlo u majetkové trestné činnosti v roce 2017 oproti roku 2016

k nárůstu o 91 spáchaných skutků. U krádeží v|oupáním v roce 2017 dominova|y tzv. typické sídlištní

krádeže - vloupáním do sklepních místností a koloven.

Dle Zprávy je také evidentní nárůst jednot|ivých případů, kdy Policie České repub|iky oznamuje

příslušnému správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupků - viz tabulka:

PŘESTUPKY | 2016 | 2017 | rozdil

§ 47 - veř. pořádek 144 112 -32

§ 49 - obč. soužití 536 880 344

5 50 - majetek | 10a4 | 1 170 | 86

Přestupky na úseku TOXI 225 297 72

Další okolností, kterou v souvislosti s vydáním OOP vzal správní orgán v úvahu, je rovněž internetová

kriminalita, kdy dle Zprávy pachatelé pod smyšlenou identitou kontaktují prostřednictvím sociálních sítí

nezletilé uživatele na daném území, po kterých buď za úplatu (např. ve formě dobití kreditu k mobilnímu

telefonu) nebo za nabídku kamarádství požadují multimediální soubory obsahující sexuální tématiku,

zpravidla fotografie zcela odhalených těl poškozených či jejich sourozenců, což má dle správního

orgánu negativní vliv na děti a mládež.

Dalším poznatkem vyp|ývajícím ze Zprávy svědčícím o zvýšeném výskytu sociálně nežádoucích jevů

na daném území je rovněž recidiva u pachatelů trestné činnosti, zejména u čerstvě propuštěných

z nápravných zařízení. Ztráta bydlení, nezájem pracovat či rekvalifikovat se, stigmatizace okolím, jsou

častým spouštěčem recidivního chování. Tyto osoby rovněž často nadužívají návykové látky a alkohol.

Dále dle Zprávy výraznou skupinou, která má negativní dopad na veřejný pořádek a pouliční kriminalitu,

jsou skupiny mladistvých a mladých dospělých, kteří zneužívají návykové látky. U těchto skupin je

běžným trendem užívání nelegálních drog, zejména pervitinu a marihuany v kombinaci s alkoholem.

Z pohledu rizik v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti mají tyto skupiny lidí nejvýraznější potenciál

směrem k negativnímu vývoji.

Ve Zprávě se rovněž konstatuje, že v období od ledna do listopadu 2017 bylo zahájeno 63 správních

řízení z důvodu neadresného využíváni dávek pomoci v hmotné nouzi, proto těmto klientům byly tyto

dávky vyp|áceny částečně formou poukázek. Zneužívání sociálních dávek k jiným účelům, než

ke kterým jsou určeny, považuje správní orgán za jeden z ukazatelů prokazujících existenci sociálně

nežádoucích jevů.

Ze Zprávy rovněž vyplývá, že Městská policie Karviná v roce 2016 učinila 14.968 úkonů a zákroků,

v roce 2017 to již bylo 17.552 úkonů a zákroků, cožje nejvíc od roku 2007. Dle správního orgánu rovněž

tento údaj vypovídá o celkově negativní situaci v oblasti veřejného pořádku na území statutárního

města Karviné.

Zmíněná Zpráva dále uvádí, že z pohledu veřejného pořádku a bezpečnosti jsou sociálně

nepřizpůsobiví občané nadále negativním a rizikovým elementem. Typickým rysem nepřizpůsobivosti

je parazitní vysává n í sociálního systému, bezohlednost vůči okolí, nerespektování kodifikovaných

i zvyk|osiních norem, absence životních cílů s typickým projevem nezdrženlivosti a neschopností odložit

požitky.
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Sdělení MPK ze dne 08.05.2018 odkazuje dále na webový portál MAPAKRIMINALITY.CZ, který je

projektem Otevřené společnosti, o.p.s., kde jsou vykázová na a srovnávána data o nápadu trestné

činnosti 522 obvodních oddělení Policie České republiky, kdy se u každého oddělení uvádí index

kriminajity a pořadí indexu kriminá|ity lze srovnat sestu pně od nejvyššího indexu kriminality. Data

o trestné činnosti na tomto webu poskytuje Otevřené společnosti, o.p.s. každý měsíc Policie ČR. Počty

obyvatel jednot|ivýcř území jsou generovany z dat Českého statistického úřadu pro jednot|ive základní

sídelní jednotky. Ze srovnání umístění Obvodního oddělení PČR Kárviná1 (dojehož územního obvodu

spadá lokalita Karviná-Nové Město) v pořadí indexu krimina|ity za rok 2016 a 2017 vyplývá, že v roce

2016 bylo oddělení na 44. místě s indexem 362,8 a v roce 2017 se posunulo na horší 42. místo (tabulka

sestupně od nejvyššího indexu) s indexem kriminality v hodnotě 349,3. Tyto hodnoty vypovídájí o

zvýšené míře kriminality v územním obvodu Obvodního oddělení PČR Karviná 1. Dle Sdělení MPK

uvedené hodnoty vypovídají i přes kontinuální pokles obyvatel v předmětné lokalitě, o dlouhodobě

vysoké míře krimina|ity v této lokalitě. MPK dále konstatuje, že v přepočtu na počet obyvatel tato oblast

dlouhodobě vykazuje jeden z nejvyšších nápadů trestné činnosti v České republice.

Správní orgán vyhodnotil zhoršení výše uvedeného umístění Obvodního oddělení PČR Karviná 1 jáko

dů|ežitý podklad odůvodňuj ící konstatování, že se v předmětné lokalitě nacházejí ve zvýšené míře

sociálně nežádoucí jevy.

Ze sdělení MPK ze dne 8. 5. 2018 vyplývá, že předmětná lokalita vykazuje množství poznatků ojevech,

které se řadí do kategorie sociálně nežádoucích jevů, jako je zvýšená míra narušování veřejneho

pořádku, občanského soužití a zvýšený výskyt důkazů o užívání omamných a psychotropních látek.

V předmětné oblasti je zaznamenávána nejvyšší míra přestupků proti veřejnému pořádku, častému

rušení nočního klidu, znečišťování veřejněho prostranství, narušování občanského soužití, porušování

obecně závazných vyh|ášek obce. Dále má MPK v předmětné lokalitě poznatkyo spekulativním nákupu

bytů a jejich pronajímání nepřizpůsobivým občanům, kterým jiní pronajímatelé smlouvu o nájmu bytu

ukončili právě z důvodu jejich nepřizpůsobivého chování. Výše uvedené skutečnosti správní orgán

zohlednil při vydání tohoto OOP.

Z poznatků protidrogového koordinátora, kterýje zařazen do Úseku prevence krimina|ity MPK, vyplývá

rovněž zjištění, že předmětná lokalita je typická nejvyšším výskytem nalezených použitých injekčních

stříkaček na území statutárního města Karviná, což dokjaduje zvýšený výskyt osob užívajících omamné

a psychotropní látky. Tuto skutečnost považuje správní orgán pro posouzení otázky, zda se

v předmětné lokalitě vyskytují vezvýšené míře sociálně nežádoucí jevy, za důležitou, neboť tak existuje

zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění a zároveň tento jev negativně působí na děti a mládež.

Správní orgán se v souvislosti s OOP zabýval zaj ištěn ím řádného výkonu sociá|ně-právni ochrany dětí

(„dále jen SPOD“), kdy bylo zjištěno, že dle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“)

spadá statutární město Karviná do nejvyšší kategorie míry náročnosti výkonu SPOD. O vysoké míře

působení negativních vlivů na děti a mládež vypovídá taktéž počet dětí mladších 15 let a mladistvých

(15 – 18 let) zapsaných v evidenci kurátora pro děti a mládež. Dle ročních výkazů pro MPSV je za

sledovaná období 2016 a 2017 evidentní nárůst těchto dětí viz tabu|ky níže. Taktéž v evidenci oddělení

sociá|ně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné (dále též „OSPOD") došlo k nárůstu počtu

ohrožených dětí, zejména se jedná o děti s nezvladatelnými výchovnými problémy a neom|uvenými

absencemi ve škole, jejich protiprávní jednání, požívání návykových látek a alkoholu. Ve vztahu

k rodičům se pak jedná zejména o problémy v oblasti styku předávání dětí druhému rodiči, velmi nízké

výchovné rodičovské kompetence, spory mezi rodiči a užívání drog.

Počet dětí a mladistvých rozdíl

vedených v evidenci kurátora 2016 2017 2016/2017

pro mládež v ORP Karviná

Zjištěno 227 244 + 17

Počet ohrožených dětí v ORP rozdíl

Karviná
2016 2017

2016/2017

Zjištěno 2 580 2 626 + 46

Vysoká míra zneužívání návykových látek negativně ovlivňuje rodičovské kompetence a rodičovskou

odpovědnost, kdy rodiče své děti závažným způsobem ohrožují. To je jeden z hlavních důvodů, že

za období roku 2016 OSPOD podalo v rámci ORP Karviná 71 návrhů k soudu na vydání předběžného

opatření dle § 924 Občanského zákoníku, kdy se děti ocitly ve stavu nedostatku řádné péče ze strany
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svých rodičů, v roce 2017 se jedna|o v rámci ORP Karviná již o 77 případů a za období od 01.01.2018

do 26.04.2018 se jedna|o o 30 případů.

Ze zprávy OSPOD ze dne 17.05.2018 bylo v předmětně lokalitě za rok 2017 řešeno 687 rodin,

ve kterých bylo zjištěno 306 ohrožených dětí. V době od 01.01.2018 do 31.03.2018 již bylo řešeno 429

rodin z toho 268 ohrožených dětí.

Vdané lokalitě dochází i k vzestupné tendenci kázeňských trestů a výskytu šikany na základních

školách. Ze statistických údajů Základní školy a Mateřské ško|y Dělnická (dále jen „ZŠ Dělnická“) a

Základní školy a Mateřské ško|y Cihelní (dále jen ..ZŠ Cihelní“), které se v lokalitě nacházejí, vyplývá,

že zatímco ve školním roce 2015/2016 bylo řešeno na uvedených školách celkem 344 kázeňských

trestů a celkem 6 případů šikany a kyberšikany, bylo ve školním roce 2016/2017 řešeno již celkem 438

kázeňských trestů a celkem 8 případů šikany a kyberšikany. Tuto skutečnost posoudil správní orgán

jako jeden z relevantních podkladů odůvodňujících vydání tohoto OOP.

Sociální pracovníci Magistrátu města Karviné Odboru sociálního, oddělení sociálních věcí

spolupracovali v předmětné lokalitě v roce 2017 se 102 osobami bydlícími v 39 bytech, za období

od 01. 01.2018 do 30.04.2018 bylo spo|upracováno s 96 osobami v 37 bytech. Z úřední činnosti Odboru

sociálního bylo zjištěno, že největším problémem spo|upracujicích osob je zadluženost vůči městu,

pronajímatelům bytů a dále rizikový způsob života, zejména v obiasti občanského soužití. V rámci

migrace sociálně slabých osob a jejich snaze nově si vybavit byt vyhozeným, použitým nábytkem z

různých sběrných míst dochází k přenosu nežádoucích běžných parazitů (štěnic), což také potvrzují

poznatky Technických služeb Karviná, a.s.

Z úřední činnosti Odboru sociálního Magistrátu města Karvině je rovněž zřejmé, že děti, které vyrůstají

ve špatném prostředí, čerpají nejen ze vzorců chování a jednání svých rodičů, ale i ze vzorců prostředí,

ve kterém žijí. U mládeže vyrůstající v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů je

patrné nízké vzdělání, žádné ambice se dále vzdělávat a nulová představa o jejich budoucím uplatnění

na trhu práce. Od nízkého stupně dosaženého vzdělání obyvatel se odvíjí i jejich vysoká míra

nezaměstnanosti, nízká sociální pozice ve společnosti, závislost rodin na sociálních dávkách a páchání

trestné činnosti. Tito lidé se rovněž často stávají snadnou obětí trestné činnosti (lichvářů, podvodníků),

nejsou finančně gramotní, berou si půjčky, kterými řeší své finanční problémy. Lokalita je poté zdrojem

příjmů pro deá|ery drog, kteří vyh|edávaji lidi prahnoucí po úniku z reality. Díky vysoké inteligenční

i spo|ečenske negramotnosti dochází k chování, které není sice vždy v protiprávní rovině, ale je zcela

v rozporu se společenskými normami majoritní společnosti. Nárůst těchto sociálně patologických jevů

nemá příznivý vliv nejen na vývoj dětí, jež v předmětné lokalitě žij í a které před těmito ieVy nelze

ochránit, ale i na spo|ečnost celkově.

Z úřední činnosti Odboru sociálního Magistrátu města Karviné je dále patrné, že počet zjištěných skutků

může být ovlivněn latentní kriminalitou způsobenou zejména obavou svědků a obětí trestných činů z

následné agresivni reakce pachatelů, což může vést ke snížení počtu vykazovaných skutků.

Výše uvedené informace a poznátky Odboru sociálního Magistrátu města Karviné (zejména OSPOD)

považuje správní orgán rovněž za zásadní pro posouzení otázky, zda se v předmětné lokalitě vyskytují

ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy.

Další skutečností, kterou vzal správní orgán v úvahu při vydání tohoto OOP, je těměř trva|é znečištění

veřejných ploch, jak vyplývá z údajů poskytnutých Technickými službami Karviná, a.s. ve vyjádřeni

ze dne 11.05.2018 doplněném dne 11.06.2018. Veřejná prostranství jsou neustále znečištěna i přes to,

že kusový odpad je svážen dvěma vozidly Avia 6 dnů v týdnu a přesto, že minimálně třikrát v týdnu

zaměstnanci Technických služeb Karviná, a.s. posbírají na veřejných prostranstvích další odpady.

Důvodem je zvýšený počet osob, které odk|ádájí odpad mimo místa k tomu určená. Vliv na tuto situaci

má rovněž neustálé stěhování sociálně slabých osob a jejich snaha po vybaveni bytů dostupným

nábytkem, kterého jsou ochotny, v případě nutnosti, se lehce zbavit. Další příčinou je tzv. „nultá“

separace, kdy sociálně slabé osoby místo hledání zaměstnání obcházejí celé město a vytěžují

z jednot|ivých stanovišť odpadů dle jejich momentálního posouzení cenné věci a ty svážejí do míst

blízko svých bydlišť, čímž vznikaji místas neustálým nepořádkem. Za poslední dva roky došlo k nárůstu

uváděných jevů. V předmětné lokalitě se tato situace týká zejméná ulice Nedbalova, kde se nachází

stále kusový odpad na stanovišti za tzv. 603, dále ulice Dvořákova, kde jsou neustálé problémy s nově

vybudovaným kontejnerovým stáním, ulice Cihelní, kde je na kontejnerovém stanovišti velké množství

kusového odpadu a kdy byla i udělena pokuta za vytváření černé skládky, ulice Čápkova, Fibichova a

Fučíkova se stále zvýšeným výskytem kusového odpadu, ulice Na Vthídce u čp. 1233 – 1235, kde se
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nachází zvýšený výskyt kusového odpadu a desítky tun odhozeného odpadu, ulice Fučíkova

čp. 1328 – 1330 desítky tun odhozeného odpadu, ulice Havířská čp. 1328 – 1330 stále zvýšený výskyt

kusového odpadu a desítky tun odhozeného odpadu.

Ze zprávy Odboru správního Magistrátu města Karviné, oddělení přestupkového ze dne 04.06.2018

bylo zjištěno, že v lokalitě, která je předmětem tohoto OOP, bylo v roce 2017 evidováno 116 přestupků

na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, od 01.01.2018 do 30.04.2018 bylo

evidováno 40 přestupků.

Z vyjádření Odboru organizáčního, oddělení právního a kontrolního Magistrátu města Karviné, ze dne

06.06.2018 bylo zjištěno, že v lokalitě, která je předmětem tohoto OOP, bylo v období od 3/2017 dosud

řešeno celkem 5 stížností, a to na potulující se mládež a prostitutky na ulici tř. Osvobození, na rušení

nočního klidu v prostorech ZŠ Dělnická a na rušení nočního klidu v objektu Imperium music Dance hall

na ulici Jaroslava Vrchlického 900/2. Rovněž výše uvedené stížnosti jsou jedním z podkladů, které

správní orgán zohlednil při vydání tohoto OOP.

Skutečnost, že ve statutárním městě Karviná, zejména v oblasti, která je předmětem tohoto OOP,

se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy a že tato ob|ast je pro obyvatele málo atraktivní,

prokazuje i neustálé snižování počtu obyvatel města, kteří se stěhují do jiných oblastí ČR, kde se tyto

jevy nevyskytují.

Návrh OOP byl projednán s dotčenými orgány podle ust. § 33d odst. 2 zákona

o PvHN, a to Policií České repub|iky a OSPOD.

Mágistrát města Karviné, Odbor sociální vydal návrh OOP, jimž se vyhlašuje oblast se zvyšeným

výskytem sociálně nežádoucích jevů dne 09.07.2018 pod sp.zn. SMK/051154/2018/38 a vyzval

v|astníky nemovitostí, které se nacházejí v předmětné oblasti, aby podali proti návrhu OOP písemné

odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Dále správní orgán vyzval

osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, aby uplatnily u správního

orgánu písemné připomínky k návrhu OOP, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Návrh OOP byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 172 správního řádu na úřední desce Magistrátu

města Karviné od 09.07.2018 do 26.07.2018. Námitky a připominky bylo pak možné uplatnit do

23.08.2018. Připomínky podány nebyly.

Dne 25.07.2018 byla proti návrhu OOP podána námitka subjektu RESIDOMO, s.r.o., IČ 05253268, se

sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Magístrát města Karviné, Odbor sociální se zabýval výše uvedenou námitkou a po posouzení vydaí

toto:

ROZHODNUTÍ

Dle ust. 5 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se

námitkám subjektu RESIDOMO, s.r.o., IČ 05253268, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava doručeným Magístrátu města Karviné, Odboru sociálnímu dne 25.07.2018 podaným

proti návrhu opatřeni obecné povahy vydaněmu Magístrátem města Karviné, Odborem sociálním dne

09.07. 2018 pod sp.zn. SMK/051154/2018/38 n e vyh o v Ui e.

ODŮVODNĚNÍ:

Subjekt RESIDOMO, s.r.o., IČ 05253268, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava (dále jen „Residomo “) je oprá vněnou osobou k podání na'mitky ve sm ysíu § 172 odst. 5

správního řádu a § 33d odst. 3 zákona o PvHN, neboť je vlastníkem nemovitosti nacházející sev oblasti

dotčené návrhem OOP. Námitky byíy podány ve lhůtě, bylypodány písemně a jsou odůvodněny.

1. K důvodům uvedeným v námitce Residoma pod bodem I. k nezohlednění časového hlediska, zda

míra protiprávniho jednání dlouhodobě stoupá, klesá či stagnuje nelze přihlédnout, nebot' právní

předpís nestanovuje, po jak dlouhou dobu mají být sociálně nežádoucí jevy sledovány. Zvolené

období považuje správní orgán za dostatečně dlouhé. Pokud se jedná o námitku, že návrh OOP

je založen na statístíckých údajích týkajících se celého města, nikoliv pouze předmětné oblasti, a
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není uvedeno, zda k nedochází také částech města, orgán

uvádí, že na úřední desce celkem 5 návrhů OOP, na základě nichž na

územích města oblasti se výskytem sociálně nežádoucích Je tedy

zřejmé, že protiprávní a další se i částech města.

Jelikož se OOP téhož města a ve městě obdobné,

věci městě nemůže částech docházet

sociálně nežádoucím Z tohoto důvodu některé návrhů OOP pro

oblasti na území statutárního města Karviné shodné. Návrh OOP části

se celého města, přičemž následně specifika v konkrétní oblasti např.

OOP se části Karviné - Nového Města stříkaček

míra přestupků proti pořádku, časté rušení nočního klidu, znečišťování

veřejného narušování občanského soužití, obecně

obce (viz sdělení MPK ze dne 8. 5. 2018), vzestupná tendence trestů na ZŠ Dělnická

a ZŠ Cihelní, řešené stížnosti v dané oblasti, konkrétní údaje o znečištění veřejných

dle informací službami Karviná, a.s. Správní orgán podotýká, že ani

zákon o PvHN srovnání s oblastmi. Při dané oblasti správní

orgán využil rovněž znalosti místních MPK a sociálních města

Karviné. orgán návrh OOP za dostatečně odůvodněný,

daty. Námitce tudíž vyhověno.

2. Jde-li o námitku Residoma uvedenou pod bodem II., že nutné zkoumat, zda návrh OOP

s veřejným zájmem, zda ve § 2 odst. 4 řádu okolnostem

daného případu, že ani orgán neučinil dostatečné k tomu,

tato byla vyřešena, a tak svých na

občany, kteří malou možnost se proti takovému postupu bránit a že správní orgán nepoužil

postupy, které slepě nevinné občany, správní orgán konstatuje,

že argument malé správního a samosprávného v proti sociálně nežádoucím

ve světle aktivit statutárního města Karviné neobhajitelný. Statutární město Karviná se

snaží využít všech k v Karviné a

učinilo řadu opatření, se snažilo omezit sociálně nežádoucích na svém území,

např. pořízení kamerového systému, zřízení funkce strážníka „okrskáře“, zřízení funkce

koordinátora, uskutečnění bezpočtu kontrolních akcí,

akcí, akcí se třídění odpadu, dne 30.09.2014 konference na téma

života na v obcích“, výsledkem bylo

memoranda s cílem apelu na vládu a Parlament České k naléhavému řešení

zákonnosti, a sociálních v obcích formou

opatření a výkonu, schválení výzvy statutárního města Karviné ke změně

za účelem prevence páchání přestupků usnesením zastupitelstva č. 592 ze dne 13.06.2017,

zřízení na stránkách města, sociální práce,

činnost městské policie, finanční dotace na činnost sociálních služeb, na

zřízení mobilní služebny. Bohužel tato však dostačující, a to zejména

s ohledem na absenci řešení, i v oblasti uložených pokut

za přestupky, kterých se dopouští lidé plně závislí na sociálních dávkách.

Jelikož orgán neměl žádné další zákonné možnosti, sociálně nežádoucí

redukovat, po důkladném všech okolností daného k návrhu

OOP. Správní orgán má za to, že návrh OOP plně v souladu s a že

vydáním OOP dojde k naplnění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

„zákon o obcích“), § 2 obec o svého území

a o svých občanů a svých úkolů chrání též veřejný zájem. Dále dle 35 odst. 2

zákona o obcích obec v samostatné ve svém územním obvodu o

svých občanů, o bydlení, a rozvoje

zdraví, a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a veřejného pořádku. Dle

správního orgánu není žádoucí, se do dané oblasti stěhovali další občané s existenčními

problémy, tyto se prohloubit. OOP bude sloužit k ochraně sociálně

slabých obyvatel, kteří stěhováním do oblasti se sociálně nežádoucích jevů

výrazně zmenšili svou možnost na se ze současné tíživé situace. Dle orgánu

neutěšené situace ve vymezené lokalitě, sekundárně ve míře i na

ostatní obyvatele, čemuž chce správní orgán vydáním OOP zabránit. Navíc dle správního

pro dotčeného vlastníka OOP mělo záruku majetku, mělo

ke životní situace těchto oblastí a k dosažení sociálního konsenzu mezi

a sociálně slabšími obyvateli. sociální situace může

přilákat do dané oblasti nové obyvatele, což mělo vést i ke cen nemovitostí.
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orgán podotýká, že rovněž dle Rozsudku soudu pro lidská práva

ze dne 23. 2. 2016 ve věci č. 43494/09 (Garib Nizozemsku) snaha zvrátit

částí a zlepšit celkovou kvalitu života cíl.

Námitce tedy správní orgán nemohl vyhovět.

3. Co se týče Residoma uvedené v bodě III. a IV. ke skutečnosti nepřípustného zásahu do

práv budoucích uživatelů nemovitostí v dané oblasti (jak nájemníků, tak i vlastníků) na sociální

pomoc ze strany státu dle čl. 30 odst. 2 základních práv a svobod (dále „LZPS“), ke

skutečnosti, že občané, kteří řádně své a se žádné

činnosti nedopustili, o zákonem garantovanou možnost životní situaci,

k diskriminaci všech osob, které v dané oblasti nebo vlastní nemovitosti a které se

sociálně nežádoucími nic společného, k tvrzení, že naopak na osoby, které skutečně

příčinou aktuálně se vyskytujících sociálně nežádoucích oblasti, nebude mít OOP

vliv a ke skutečnosti, že OOP může mít fatální dopad na konkrétní občany, kteří se dostanou

do sociální situace, orgán uvádí, že OOP sedle 33 odst. 9 zákona o PvHN

nedotkne v bytech na základě či

smlouvy. Co se týče nájemníků, nebude mít obecné vliv na výplatu

státní sociální – příspěvku na bydlení, po splnění podmínek bude

příspěvek na potenciálním přiznán. Není pravdou, že vydáním OOP

dojde k zásahu do budoucích uživatelů nemovitostí v dané oblasti na sociální

pomoc ze strany státu dle čl. 30 odst. 2 LZPS a k fatálnímu dopadu na konkrétní občany, kteří se

dostanou do sociální situace, neboť na může

přiznán. Navíc budou-li občané potřebovat sociální pomoc, v souladu se

zákonem o sociálních službách garantované základní a odborné sociální poradenství.

Dle čl. 41 odst. 1 LZPS v čl. 30 LZPS možno se domáhat pouze v mezích

zákonů, které tato ustanovení provádějí. Jelikož zákono PvHN umožňuje OOP a stanovuje,

ve kterých případech občan nemá nárok na doplatek na bydlení, není dle správního orgánu možné

se s poukazem na tento právní předpis dovolávat práva na sociální pomoc ze strany státu. Právo

na sociální pomoc ze strany státu nelze chápat absolutně, ale pouze v mezích zákona,

ho upravuje, tj. zákona o PvHN, OOP připouští. orgán podotýká, že

Ústavního soudu ČR zřetelně mezi základními v užším slova

právo na život), která absolutní ochranu, a právy, uvedena v hlavě čtvrté

LZPS (hospodářská, sociální a kulturní práva), která ochranu toliko relativní a se lze

dovolat pouze v mezích zákonů.

orgán má rovněž za to, že OOP mělo v delším časovém horizontu pro bytů

instrument, celkovou sociální situaci, mělo motivovat

zaměstnání, vzdělání a životnímu stylu. Jedním přínosů

OOP měla být stabilizace potřeb doplatku na bydlení.

Sekundárně očekáváno, že uživatelé bytů si budou dlouhodobě, což

veřejné či neziskovému sektoru navázat dlouhodobou řešení

sociálních osob v hmotné nouzi. Jelikož Residomo uvádí, že osobám

s příjmem, odpovídá v bytech,

předpoklad, že tyto závislé na doplatku na a v případě sociálního

problému možnost se obrátit na mnohavrstevné bezpečnostní a sociální aktivity, které

podporuje a statutární město Karviná.

Pokud o nemovitostí, bylo uvedeno v předchozím bodě 2 tohoto rozhodnutí,

dle orgánu pro dotčeného vlastníka OOP mělo záruku

majetku, mělo ke životní situace těchto oblastí. sociální situace

může do dané oblasti nové obyvatele, což mělo vést i ke cen nemovitostí.

Správní orgán má za to, že vydáním OOP k diskriminaci výše osob nedojde.

Ani této námitce nemohl správní orgán z výše uvedených důvodů vyhovět.

S ohledem na vše shora uvedené orgán má za to, že pro

OOP, orgán námitkám subjektu RESIDOMO, s.r.o., IČ 05253268, se sídlem

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava města Karviné, Odboru

sociálnímu dne 25. 7. 2018 nevyhověl.

POUČENÍ:

Dle 172 odst. 5 správního řádu proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad.
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Dle ustanovení § 33d odst. 4 zákona o PvHN, neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního

posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání s dotčenými orgány, připomínkám

a námitkám, že se v místech uvedených v návrhu OOP ve míře sociálně nežádoucí jevy

nevyskytují, vydá obecné povahy.

všech relevantních podkladů uvedených výše v tomto odůvodnění (zejména Zprávy,

Sdělení MPK ze dne 08.05.2018, informací OSPOD a oddělení sociálních věcí Odboru sociálního

Magistrátu města Sdělení ZŠ Dělnická ze dne 16.05.2018, Sdělení ZŠ Cihelní ze dne

24.05.2018, Sdělení ÚP ČR ze dne 16. 04. 2018, Technických služeb Karviná, a.s. ze dne

11.05.2018 vyjádřením ze dne 11.06.2018, Sdělení Odboru Magistrátu města

Karviné ze dne 04.06.2018, Odboru Magistrátu města Karviné ze dne

06.06.2018, zprávy PČR KŘP MSK ze dne 26.04.2018) a posouzením podaných námitek, bylo

zjištěno, že v ověřované lokalitě byly skutky, které mají danou oblast za

místo se sociálně nežádoucích tak, bylo uvedeno v žádosti statutárního

města Karviná ze dne 10.04.2018 a v žádosti ze dne 31.05.2018. Z tohoto důvodu dochází

k tohoto OOP.

P o u č e n í :

Dle § 173 odst. 1 řádu obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni

vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 173 odst. 1 správního řádu do obecné povahy a odůvodnění může každý

nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Dle § 173 odst. 2 řádu proti obecné povahy nelze podat prostředek.

Dle § 174 odst. 2 řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit

v přezkumném řízení dle §§ 94 -99 správního řádu, a to na základě podnětu doručeného Magistrátu

města Karviné, sociálnímu. Usnesení o přezkumného řízení lze do 1 roku

od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci.

Dle § 101a a § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů

lze podat návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo částí, a to u krajského soudu do 1 roku

ode dne, kdy návrhem napadené obecné povahy nabylo účinnosti.

Příloha:

1 x příloha OOP - mapa „Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů Karviná-Nové

Město“

„otisk úředního razítka“
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